KSIĘŻA SALWATORIANIE.PL
Pastor – Fr. Wieslaw P. Strzadala SDS
Mr. Thomas Raczkowski - Organist
Mr. Bogusław Szast - President of Pastoral

Council

RECTORY OFFICE HOURS
Monday to Friday from 12 PM to 4 PM
WEEKDAY SCHEDULE
7:00 AM — English / Polish Holy Mass
3:00 PM — Divine Mercy Chaplet
and Eucharistic Adoration
6:30 PM — Devotion / Rosary
7:00 PM — Polish Holy Mass

SATURDAY MASS
8:00 AM — Holy Mass
SUNDAY VIGIL MASS
7:00 PM — Holy Mass
SUNDAY MASSES
8:00 AM — Polish Holy Mass
9:30 AM — English Holy Mass
11:00 AM — Polish Holy Mass
6:30 PM — Devotion / Rosary
7:00 PM — Polish Holy Mass

Vicar - Fr. Andrzej Waśko SDS
arish Office: 718-388-1942

Fax: 718-388-8993

E-mail: olc11249@gmail.com Website: olcny.org
Facebook: Parafia

Matki Bożej Pocieszenia, Brooklyn NY

EUCHARISTIC ADORATION
Monday to Friday from 3:00 PM to 6:30 PM
CONFESSIONS
Every day before devotion.
First Friday from 6:00 PM
Saturday: 6:30 PM
Sunday:7:30AM; 9:15 AM; 10:30 AM; 6:00
PM
BAPTISM
Every Sunday 9:30 AM in English
and 11:00 PM in Polish.
Prior registration is necessary.
WEDDING
Please contact the rectory office
six month in advance
WELCOME NEW PARISHIONERS

Our Parish extends a warm welcome to all.
If you would like to become a member of our
Parish Family, please stop by our parish office.

Kolekty / Collections
W ubiegłą niedzielę I kolekta wyniosła $1,397.00
Last Sunday’s I collection was $1,397.00
W ubiegłą niedzielę II kolekta wyniosła $1,219.00
Last Sunday’s II collection was $1,219.00
Dzisiaj II kolekta jest przezaczona na pokrycie kosztów
związanych z ogrzewaniem kościoła.
Today’s II collection is to keep our church comfortable during
this time of year.
Za tydzień II kolekta jest przeznaczona na naprawy w naszym
kościele.
Next Sunday the II collection is for the repair and maintenance
of our church.

Wyrażamy naszą wdzięczność wszystkim,
którzy wspierają naszą parafię.
Wszystkim parafianom i gościom
życzymy Bożego błogosławieństwa
w nadchodzącym tygodniu.
We are most grateful to all those
who support our pastoral activities
through their donations.
May God reward your generosity.
Fr. Wiesław P. Strządała SDS - Pastor
Andrzej Waśko SDS - Vicar

olcny.org/donate

SPOWIEDZ.PL
WWW.WAPM.PL

KATOLIK.PL

Chleb i Wino Mszalne
Bread & Wine
na bieżący tydzień
zostały ofiarowane
W intencji śp. Zygmunta Serafin —
od żony i dzieci

Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana
W intencji śp. Zygmunta Serafin —
od żony i dzieci

Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana
W intencji śp. Zygmunta Serafin —
od żony i dzieci

Wieczysta Lampa
do Matki Bożej
na bieżący tydzień
została ofiarowana
W intencji śp. Zygmunta Serafin —
od żony i dzieci

Piąta Niedziela w
Czasie Zwykłym

Fifth Sunday in
Ordinary Time

Jezus wziął na siebie nasze
słabości i dźwigał nasze
choroby.

Praise the Lord,
who heals the brokenhearted.

Człowiek jest tajemnicą. Trudno poznać innych,
jeśli sami siebie nie znamy do końca.
Siebie i innych powinniśmy odkrywać zawsze
w kontekście prawdy, dobra i piękna.
Ci, którzy patrzyli na Jezusa też stawiali sobie
pytanie: Kim On jest? Ten, który naucza,
uzdrawia, wypędza złe duchy?
Chcieli wiedzieć o Jezusie wszystko,
ale nie byli w stanie wszystkiego pojąć.
My też często zachowujemy się tak samo,
jak ci którzy żyli w czasach Jezusa.
Pytamy: Kim Ty jesteś, Panie?
Znaki i cuda, które Jezus pozostawił
i pozostawia każdego dnia na Ołtarzu Miłości,
często nie wystarczają nam, ponieważ mamy słabą
wiarę. Niech każda Eucharystia będzie dla nas
zbawiennym lekarstwem na drogach poznawania
Zbawiciela i niech przymnoży nam
wiary, nadziei i miłości w kroczeniu za Panem.

Our human life is a mystery. It's hard to
understand others, when we don't know
ourselves well.
We should always discover ourselves and others
in the context of truth, good, and beauty.
Those who looked at Jesus also asked
themselves a question: Who is He?
The One who teaches and heals the body and
soul? People always wanted to know everything
about Jesus, but they couldn't understand
everything.
We often act like those, who lived in Jesus' time.
We ask: Who are You, Lord? The signs and
miracles that Jesus leaves each day on the Altar of
Love, are often not enough for us,
because our faith is weak.
Let every Holy Eucharist be a salutary medicine
for us on the paths of getting to know the Savior,
and the Eucharist multiply faith, hope, and love in
our hearts in following the Lord.

W tym tygodniu w czwartek 11 lutego przypada Święto
Matki Bożej z Lourdes. W tym dniu obchodzimy też
Światowy Dzień Chorych.
Po mszach o godz. 7 rano i 7 wieczorem będzie
udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych.

On Thursday, February 11th we celebrate the
Feast of Our Lady of Lourdes
and The World Day of the Sick.
After the morning and evening Masses the
sacrament of the Anointing of the Sick will
be given to the needy.

W następną niedzielę 14 lutego celebrujemy dzień
św. Walentego, który jest patronem ludzi
zakochanych. W tym dniu na mszach o godz. 8 AM,
11 AM i 7 PM zostanie udzielone specjalne
błogosławieństwo dla małżonków z naszej rodziny
parafialnej i gości.

Next Sunday, February 14th, we celebrate the Feast
of St.Valentine, who is the patron of people in love.
On this day, at the 11 AM Mass, a special blessing
will be given to married couples of our parish
family.

Biuro parafialne jest czynne od poniedziałku do
piątku, w godz. od 12 PM do 4 PM.
W związku z obecną sytuacją prosimy o uprzednie
umówienie się telefoniczne.

Our parish office is open Monday to Friday,
12 PM to 4 PM. Due to the current
situation, we recommend scheduling an
appointment by phone.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby uzyskać zaświadczenie
do rozliczenia podatkowego o wysokości złożonych ofiar
na nasz kościół w roku 2020
prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.

If you need a receipt for your income taxes
confirming how much you have donated to our
church during the year 2020, please contact our
parish office.

SPOTKANIE Z PANEM NA MODLITWIE
JÓZEF AUGUSTYN SJ
Fragment książki: „Intymność i wolność. Spotkanie z Jezusem.”
MODLITWY IDĄ I WRACAJĄ—Nie ma modlitwy niewysłuchanej ( C. K. Norwid ).
W życiu modlitwy liczy się tylko miłość, ona jest wszystkim. „A kto pracował na
Miłość, ten z miłością pracować potem będzie”. To niezwykłe, genialne, prorocze słowa. Modląc się
codziennie, robiąc rachunek sumienia, uczestnicząc w Eucharystii, przystępując do sakramentu pojednania,
pracujemy na miłość, na każdą miłość: na miłość Boga, bliźnich oraz miłość do samych siebie.
Na czym polega owa praca na miłość? Nie chodzi bynajmniej najpierw o nasze dobre uczynki, akty
pobożności, ale o otwartość duszy, serca, umysłu i wszystkich innych ludzkich mocy na miłość Boga.
Pierwszą zasadniczą pracą człowieka na miłość jest dostrzeganie objawiającej się miłości Boga w nas, w
naszych bliźnich i w całym otaczającym nas świecie.

Święty Ignacy Loyola w kontemplacji Ad amore – O miłości każe „przywieść sobie na pamięć wszystkie
dobrodziejstwa otrzymane, ważąc i[doceniając] z wielkim uczuciem miłości, jak wiele uczynił Bóg dla mnie;
jak wiele mi dał z tego, co posiada. A dalej, jak bardzo tenże Pan pragnie mi dać samego siebie, ile tylko może
wedle swego Boskiego planu. Apotem wejść w siebie samego, rozważając, com ja z wielką słusznością,
sprawiedliwością i miłością winien ze swej strony oﬁarować i dać Jego Boskiemu Majestatowi” (Ćwiczenia
duchowne 234).
W każdej modlitwie pracujemy „na miłość”, aby potem, po modlitwie, w naszej codzienności życia
osobistego, rodzinnego, zakonnego, kapłańskiego, społecznego pracować z miłością. Nasza codzienna
modlitwa to ciężka praca na miłość, ale to ona sprawia, że później wszystko robimy z miłością.
„To jest szczęściem prawdziwym. Tutaj innego szczęścia nie masz. Wszelka rozkosz przyjaźni tym jest.
Wszelkie zadowolenie i pełność siebie tym jest. I wszelki spokój tym jest”.
C.d.n
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU
Od poniedziałku do piątku
od godziny 3:00 PM do 6:30 PM zapraszamy na
Adorację Najświętszego Sakramentu.
O godzinie 3:00 odmawiana jest
Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Godzina Święta
Towarzystwa Najświętszego Serca
Pana Jezusa
W każdą środę o godz. 5:30 po południu.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

EUCHARISTIC ADORATION
Exposition of the Blessed Sacrament
is Monday through Friday
from 3:00 PM to 6:30 PM.
Please, spend some time in the church
during these hours.
Wszystkich zainteresowanych Słowem Bożym
zapraszamy na spotkania biblijne Lectio Divina w każdy
czwartek po Mszy św. wieczornej, prowadzone przez Ks.
Andrzeja w oparciu o projekt Krakowskiego Centrum
Formacji Duchowej „Nowa Jakość Życia”

Drodzy Parafianie i Goście,
Prosimy o odnowienie przynależności do parafii. Opłata
członkowska dla osoby indywidualnej lub całej rodziny,
niezmiennie wynosi $25 za rok.
Jeśli jeszcze nie jesteście członkami naszej Rodziny Parafialnej,
prosimy o zarejestrowanie się.

Dear Parishioners & Visitors,
Please remember to renew your membership to our parish.
Parish dues are $25 for individual or family.
Your membership dues support our parish ministry.
Anyone who would like to become a member of our Parish Family,
please stop by the rectory office to register.

PLEASE PRAY FOR THE SICK OF OUR PARISH
We would like to ask you for prayer for our parishioners and friends,
who are sick and need your prayer support.
Elmira Wilk, Sophie Chiaino, Eileen Wojcik, Henry Solonsky, Stanisława Pilawska,
Robert Kanik, Katie Kuntz, Noah Serrano,
Janusz Pukianiec, Anita Cavaluzzi, Florence Kuduk, Maria Aguila, Robert Foltyński,
Franciszek Szczech, Zygmunt Sobieski, Angie Floras, Marion Swist, Sophie Kala, Józefa Wiewiórowska,
Maria Kosiorowska, Henryka Maleszewska, Stanisław Nykiel, Jacek Strządała, Robert Grabias,
Regina Szumiło, Marianna Masłowska, Zofia Klemendorf

